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ATTENTION: Please verify that all parts associated with this product are in good condition 
and accounted for. During the assembly process please be sure to follow each step accor-
dingly as it has been explained within the manual.

WARNING: During assembly it is recommended that all bolts be tightened by hand, upon 
completing assembly, bolts should then be properly secured using the wrench provided. 
To avoid injury, check bolts carefully before use.

WARNING: Do not plug into power supply until equipment has been fully assembled. En-
sure that the power supply matches the specifications of the equipment.

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain owner’s ma-
nual for future reference.

We reserve the right to make change at any time without notice, 
in colors, parts and materials.      

!

!
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION

We thank you for choosing our product. To ensure your safety and health, please 
use this equipment correctly. It is important to read this entire manual before 
assembling and using the equipment. Safe and effective use can only be 
achieved if the equipment is assembled, maintained and used properly. It is your 
responsibility to ensure that all users of the equipment are informed of all 
warnings and precautions.

ATTENTION

1. Before starting any exercise program you should consult your physician to determine if you have any medical or 
physical conditions that could put your health and safety at risk, or prevent you from using the equipment proper-
ly. Your physician’s advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or 
cholesterol level.

2. Be aware of your body’s signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you 
experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, and extreme short-
ness of breath, lightheadedness, dizziness or feelings of nausea. If you do experience any of these conditions, you 
should consult your physician before continuing with your exercise program.

3. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is designed for adult use only.

4. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. To ensure safety, 
the equipment should have at least 2 feet of free space all around it.

5. Ensure that all nuts and bolts are securely tightened before using the equipment. The safety of the equipment 
can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.

6. It is recommended that you lubricate all moving parts on a monthly basis.
 
7. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components while assembling or checking the 
equipment, or if you hear any unusual noises coming from the equipment during exercise, stop using the equip-
ment immediately and don’t use the equipment until the problem has been rectified.

8. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose clothing that may become entangled in 
the equipment.

9. Do not place fingers or objects into moving parts of the exercise equipment.

10. The maximum weight capacity of this unit is 150KGS (300LBS).

11. The equipment is not suitable for therapeutic use.

12. You must take care of yourself when lifting and moving the equipment so as not to injure your back. Always 
use proper lifting technique and seek assistance if necessary.

13. This equipment is designed for indoor and home use only! It is not intended for commercial use!
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TEKENING & ONDERDELEN LIJST
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TEKENING & ONDERDELEN LIJST：
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PARTS LIST

ENG3

A1 Main Fame 1

A2 Front Stabelizer 1

A3 Slide Track (Steel Tube) 1

A4 Slide Track (Aluminium Tube) 1

A5 Folding Bracket 1

A6 Saddle Carrier 1

A7 Pulley 1

A8 Fixing Housing 1

A9 Motor 1

A10 Cable 1

B1-R Chain cover (right) 1

B1-L Chain cover (left) 1

B2 Ø76 foot cap 2

B3 Pedal 2

B4 Computer 1

B5 PVC Cover 1

B7 Rear Fulcrum 1

B8 Rubber Pad 1

B9 Saddle 1

C1 Fixed Knob 1

C2 Pop Pin 1

C3 Ø37-PU Wheel 1

C4 Rubber Cushion 1

C6 Tension Strap 1

C7 Ø10 Elastic Belt 1

C8 Sponge Ø35 2

C9 End Cap 2

D1 Plastic Pulley 3

D2 Handle Bar 1

D3 Rubber Cushion 2

D4 Tension Pulley 1

D5 Magnetic Flywheel 1

D6 Spring 1

D7 Sensor Wire 1

D8 Computer Cable 1

T1 Allen Key x 6mm 1

T2 Spanner x #13 - #14 1

No. Description   Q’ty

T3 Spanner x #14 1

T4 Spanner x #21 1

1 Carriage Bolt M8 x 90L 2

2 M8 Dorne Nut 2

3 Nut 3/8” x 26 4

4 Nut 3/8” x 3T 1

5 Screw M8 x 35 L 3

6 Screw M8 x 30 L 1

7 Tapping Screw M4 x 16 8

8 M8 Nut 1

9 Nut 3/8”  x 4T 1

10 Shaft 1/2” 4

11 Bolt 3/8” x 120L 1

12 3/8” Nylon Nut 1

13 Bolt 3/8” x 105L 1

14 3/8” Nut x 7T 1

15 Bolt M5 x 0.8 x 15L 2

16 M6 Nut 2

17 Screw M6 x 25L 2

18 Screw M8 x 25L 4

19 Bolt M8 x 25L 6

20 Spacer Ø12,5 x Ø8.2 x 10L 6

21 M8 Nut 6

22 Bolt 3/8” x 90L 1

23 Nut 3/8” 1

24 Screw M8 x 40L 1

25 Screw M8 x 12L 4

26 Adapter 1

27 Washer M8 x Ø16 2

28 Plastic Wheel 2

29 Screw M4 x 16 4

30 Washer Ø13 x Ø25 1

31 Belt 1

No. Description   Q’ty

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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MONTAGEHANDLEIDING:

 #A1 Hoofdframe - 1 #1  Sledebout M8 x 90L - 2 stuks

#2 M8 Koepel moer - 2 stuks

#10 Bout 1/2”  - 4 stuks

#12 Bout 3/8” x 120 L - 1 stuk

#12 3/8” Nylon Moer - 1 stuk

#27 Platte ring   ØØ  8   x  16  -  2 stuks

#30 Platte ring  ØØ  13   x  25  -  1 stuks

 #A1 Gereedschap

#A2 Voorste stabilisator - 1 set

#A4 Schuifspoor - 1 set

#B3 Pedalen - 2 stuks

#B9 Zadel - 1 stuk

#C1 Vaste knop - 1 stuk

#C2 Draai knop - 1 stuk

ENG4

ASSEMBLY PARTS LIST

Main Frame - 1 set

Front Stabilizer - 1 set

Slide track - 1 set

Pedal - 2 pcs

Saddle - 1 set

Fixed Knob - 1 pc

Pop Pin - 1 pc

Carriage Bolt M8 x 90L - 2 pcs

M8 Dome Nut - 2 pcs

Shaft 1/2” - 4 pcs

Bolt 3/8” x 120L - 1 pc

3/8” Nylon Nut - 1pc

Flat Washer Ø8 x Ø16 -2 pcs

Flat Washer Ø8 x Ø16 - 2 pcs

Tools T1 T2 T3 T4

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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MONTAGEHANDLEIDING:

Stap 1.
Maak de Voorste Stabilisator (A2) aan het Hoofdframe vast (A1) en bevestig het
met de Sledebout (01), Moeren (02) en Platte ringen (27), gebruik de 
Steeksleutel #14 (T3) om vast te draaien en te verzekeren.

Stap 2.
1. Monteer het Hoofdframe (A1) aan het Bovenste Schuifspoor (A4), zet het
vast met Bouten (11), Moeren (12) en de Draaiknop (C2). Gebruik de Steeksleutel
#14 (T3) om vast te draaien en te verzekeren.

ASSEMBLY INSTRUCTION

ENG5

STEP 1

STEP 2

Attach Front Stabilizer (A2) to the Main Frame (A1), and fasten with Carriage Bolts (01), Nuts (02) and 
Washers (27), use Spanner Wrench #14 (T3) to tighten and secure.

1. Assemble Main Frame (A1) with Upper Slide Track (A4), fasten with Bolts (11), Nuts (12) and Pop 
Pin (C2), Use Spanner Wrench #14 (T3) to tighten and secure.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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MONTAGEHANDLEIDING:

Stap 3.
1. Maak de Vaste knop (C1) en de Platte ring (30) aan de Klapbeugel (A5) vast.
2. Draai het Achterste teunpunt (B7) naar beneden en bevestig dit aan het
uiteinde van het Schuifspoor (A4), monteer het Zadel (B9).

Stap 4.
1. Draai het Achterste steunpunt (B7) rechtop en bevestig dit met Schroeven (24), 
gebruik daarbij de Inbussleutel (T1) om vast te draaien en te verzekeren.
2. Bevestig 2 Bouten (10) op de onderste gaten van het Hoofdframe (A1), gebruik
de Steeksleutel #21 (T4) om vast te draaien en te verzekeren.
3. Steek de Bouten (10) door de Pedalen (B3) en de bovenste gaten op het 
Hoofdframe (A1), gebruik de Steeksleutel #21 (T4) om vast te draaien en te 
verzekeren.
4. Zie figuur 1. Steek de Adapter (26) in de aansluiting aan de voorzijde van de
roeitrainer. Steek de Adapter (26) in het stopcontact.
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ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 3

1. Fasten Fix Knob (C1) and Flat Washer (30) onto Folding Bracket (A5).
2. Flip down Rear Fulcrum (B7) on the end of Slide Track (A4), mount Saddle (B9)
to Slide Track (A4).

STEP 4

1. Flip Rear Fulcrum (B7) back to upright position and fasten with Screw (24), use Allen Key (T1) to 
     tighten and secure.

2. Fasten 2 Shafts (10) onto lower holes of the Main Frame (A1), use Spanner Wrench # 21 (T4) to 
     tighten and secure.

3. Insert Shafts (10) through Pedals (B3) and the upper holes on the Main Frame (A1), use Spanner
     Wrench #21 (T4) to tighten and secure.

4. Refer to Figure 1. Plug the Adapter (26) into the socket located on the front of the rower. Plug the 
     Adapter (26) into an electrical outlet.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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MONTAGEHANDLEIDING:

Inklap instructies:
1. Inklappen:
Verwijder de Vaste knop (C1)
en de Platte ring (30), leg
deze opzij. Trek de Draai
knop (C2) naar buiten en til
het schuifspoor op, maak
daarna de Draai knop (C2) los
tot u een “klik” hoort. Dit
betekent dat het schuifspoor
vergrendeld is in verticale 
positie. Plaats de Vaste knop
(C1) en de Platte ring (30) in
het gat aan de onderkant van
het schuifspoor.

2. Uitklappen:
Verwijder de Vaste knop (C1)
en de Platte ring (30), leg deze
opzij. Trek de Draai Knop
(C2) naar buiten en plaats het
schuifspoor naar beneden,
maak daarna de Draai
knop (C2) los tot u een “klik”
hoort. Dit betekent dat het
schuifspoor is vergrendeld.
Bevestig de Vaste knop (C1) en
de Platte ring (30) in de orginele
plek op het schuifspoor.

MONTAGEHANDLEIDING:

ENG7

ASSEMBLY INSTRUCTION

Folding Instructions:

1. Folding:
Remove Fix Knob (C1) and Flat 
Washer (30), place them aside. Pull 
Pop Pin (C2) out and lift the slide 
track, then release Pop Pin (C2) 
until you hear a “click”. That means 
the track is locked in the vertical 
position. Insert Fix Knob (C1) and 
Flat Washer (30) into the hole at the 
bottom of slide track.

Unfolding Instructions:

2. Unfolding:
Remove Fix Knob (C1) and Flat 
Washer (30), place them aside. Pull 
Pop Pin (C2) out and pull down the 
slide track, then release Pop Pin 
(C2) until you hear a “click”. That 
means the track is locked in posi-
tion. Insert Fix Knob (C1) and Flat 
Washer (30) into the original place 
on slide track.

! CAUTION: Keep hands clear of the hinge when folding and unfolding the unit.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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TRAINING

HOOFDROLLEN
Draai uw hoofd naar rechts voor 1 seconde,
zodat u het aan de linkerkant van uw nek 
voelt rekken. Draai daarna uw hoofd terug, 
strek uw kin naar het plafond en houdt uw 
mond open voor 1 seconde. Draai uw hoofd 
naar links voor 1 seconde en breng dan uw 
hoofd naar de borst voor 1 seconde.

Een goed trainingsprogramma bestaat uit een warming-up, aerobic oefeningen en een
cooling down. Voer het gehele programma minimaal twee a drie keer per week uit,
rust minimaal 1 dag tussen de workouts. Na enkele maanden kan u het
aantal workouts verhogen naar vier a vijf keer in de week.
AEROBIC OEFENING is een duurzame activiteit die zuurstof via het hart en de
longen naar de spieren stuurt. Aerobic oefeningen verbeteren de conditie van de
longen en het hart. Aerobic conditie wordt bevorderd door elke activiteit waarbij u
de spieren gebruikt bijv. armen, benen en billen. Het hart klopt snel en u ademt diep.
Aerobic oefeningen zouden een deel moeten zijn van uw hele trainingsprogramma.
De WARMING UP is een belangrijk gedeelte van elke workout. Het zou het begin
moeten zijn van elke training om het lichaam voor te bereiden op de inspannende 
oefeningen door het opwarmen en strekken van de spieren voor het verhogen van de
bloedsomloop, hartslag en het leveren van meer zuurstof naar de spieren.
COOLING DOWN aan het einde van de workout, herhaal deze oefening om de
pijn in de vermoeide spieren te verminderen.

SCHOUDERS OPTILLEN
Til uw rechter schouder op richting uw 
rechter oor voor 1 seconde. Til daarna uw 
linker schouder op naar uw linker oor voor 
1 seconde, terwijl u de rechter schouder 
laat zakken .

EXERCISE INSTRUCTION

ENG8

A good exercise program consists of a warm-up, aerobic exercise, and a cool down. 
Do the entire program at least two to three times a week, resting for a day between
workouts. After several months you can increase your workouts to four or five times 
per week.
AEROBIC EXERCISE is any sustained activity that sends oxygen to your muscles via 
your heart and lungs. Aerobic exercise improves the fitness of your lungs and heart. 
Aerobic fitness is promoted by any activity that uses your large muscles e.g. legs,
arms and buttocks. Your heart beats quickly and you breathe deeply. An aerobic 
exercise should be part of your entire exercise routine.
The WARM-UP is an important part of any workout. It should begin every session to 
prepare your body for more strenuous exercise by heating up and stretching your 
muscles, increasing your circulation and pulse rate, and delivering more oxygen to 
your muscles.
COOL DOWN at the end of your workout, repeat these exercises to reduce soreness 
in tired muscles.

HEAD ROLLS

SHOULDER LIFTS

Rotate your head to the right for one count,
feeling the stretch up the left side of your neck, then 
rotate your head back for one count, stretching 
your chin to the ceiling and letting your mouth 
open. Rotate your head to the left for one count and 
then drop your head to your chest for one count.

Lift your right shoulder toward your ear for one 
count. Then lift your left shoulder up for one 
count as you lower your right shoulder.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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TRAINING

BOVENBEEN STREKKING
Houdt één hand tegen de muur voor 
balans, reik achter u en trek uw rechter 
voet omhoog. Breng de hak zo dicht 
mogelijk bij de kont. Houdt dit vast voor 
15 seconde en herhaal met uw linker voet.

STREKKING BINNENKANT VAN DE DIJEN
Zit met de onderkant van de voeten tegen 
elkaar en met de knieën naar buiten. Trek uw 
voeten zo dicht mogelijk naar uw lies. Duw uw 
knieën richting de vloer en houdt dit vast voor 
15 seconden.

ZIJ STREKKING
Open uw armen naar de zijkant van uw
lichaam en til deze op tot ze boven uw
hoofd zijn. Reik met de rechter arm zo ver
mogelijk naar het plafond voor 1 seconde.
Herhaal deze oefening voor de linker arm.

EXERCISE INSTRUCTION

ENG9

SIDE STRETCHES

Open your arms to the side and lift them until
they’re over your head. Reach your right arm
as far toward the ceiling as you can for one
count. Repeat this action with your left arm.

QUADRICEPS STRETCH

With one hand against a wall for balance, reach 
behind you and pull your right foot up. Bring 
your heel as close to your buttocks as possible. 
Hold for 15 counts and repeat with left foot.

INNER THIGH STRETCH

Sit with the soles of your feet together and your 
knees pointing outward. Pull your feet as close 
to your groin as possible. Gently push your 
knees toward the floor. Hold for 15 counts.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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TRAINING

TENEN AANRAKEN
Buig langzaam vanuit de middel naar voren
en laat uw rug en schouders ontspannen 
als u rekt richting de tenen. Rek zo ver als 
u kan en houdt dit 15 seconden vast.

KUITSPIER /ACHILLESPEES STREKKING
Leun met de handen tegen de muur en zet 
het linker been voor het rechter been. Houdt 
het rechter been gestrekt en de linker voet 
op de grond. Buig het linkerbeen en leun 
naar voren door de heupen naar de muur te 
bewegen. Houdt dit vast voor 15 seconden en 
herhaal dit voor het andere been.

HAMSTRING STREKKING
Strek het rechter been. Rust met de 
onderkant van de linkervoet tegen het 
rechter dijbeen. Strek met uw arm zo ver 
mogelijk in de richting van uw tenen. Houd 
dit vast voor 15 seconden. Ontspan en her-
haal dit met uw linker been.

EXERCISE INSTRUCTION
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TOE TOUCHES

Slowly bend forward from your waist, letting 
your back and shoulders relax as you stretch 
toward your toes. Reach as far as you can and 
hold for 15 counts.

HAMSTRING STRETCHES

Extend your right leg. Rest the sole of your 
left foot against your right inner thigh. Stretch 
toward your toe as far as possible. Hold for 15 
counts. Relax and then repeat with left leg.

CALF/ACHILLES STRETCH

Lean against a wall with your left leg in front 
of the right and your arms forward. Keep 
your right leg straight and the left foot on the 
floor; then bend the left leg and lean forward 
by moving your hips toward the wall. Hold, 
then repeat on the other side for 15 counts.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro



13 NL VirtuFit Roeitrainer Semi-Pro

COMPUTER INSTRUCTIES

OPSTARTEN:
Sluit alle kabels aan op de monitor.
Na het opstarten zullen alle LCD-segmenten gedurende 2
seconden oplichten, de monitor zal teruggezet worden naar de
aanvankelijke weerstandsmodus.
Als de kabels niet goed zijn geïnstalleerd zal de Monitor E1 
weergeven op het matrixscherm en een pieptoon laten horen. 
Voordat u contact met ons opneemt, kijk dan of alle kabels 
goed zijn aangesloten en start het vervolgens opnieuw op. 
De pieptoon geeft aan dat de stroom is gereset. Druk 
op START/STOP (houdt in om te resetten) knop om het 
systeem opnieuw op te starten. Als de Monitor nog steeds E1 weergeeft
neem dan alstublieft contact met ons op.
Als de Monitor bericht E2 toont, neem dan contact met ons op.

TOETSENBORD:
ENTER:
Druk tijdens de pauzestand op ENTER om het geselecteerde 
programma te bevestigen.
Bevestig de instellingswaarden van TIJD, AANTAL, AFSTAND,
CALORIEËN en HARTSLAG in het hartslag PROGRAMMA 8 &
PROGRAMMA PROFIEL in.
START/STOP/RESETTEN:
Om een oefening te STARTEN of te STOPPEN.
Wanneer de knop 2 seconden wordt ingehouden zal de standaard
modus verschijnen en worden alle waarden gereset naar nul.
OMHOOG & OMLAAG KNOPPEN:
Doorloop tijdens de pauzestand de programma’s of verhoog de
instellingswaarden van TIJD, AANTAL, AFSTAND, CALORIEËN
en HARTSLAG in het hartslag PROGRAMMA 8 & PROGRAMMA
PROFIEL.
Druk tijdens de oefening op de OMHOOG knop om de belasting te
verhogen, druk op de OMLAAG knop om de belasting te verlagen.
HARTSLAG HERSTEL:
Na het voltooien van een oefening kan u de Hartslag herstel fuctie
activeren. Hiervoor moet u een Hartslagzender dragen.

A.
a.

b.

c.

d.

B.
a.

1.

2.

b.

1.

2.

c.

1.

2.

d.

COMPUTER INSTRUCTION
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A. POWER UP:
a. Connect all of the cables to the monitor.
b. After power up all LCD segments will light up for 2 seconds, the
     Monitor will reset to the initial resistance mode.
c. If the connection cables were installed incorrectly, the Monitor will
   display E1 on the matrix display and generate a beep sound. Before 
   contacting service, please examine that all connection cables are well 
  connected and then reset the power, you will hear a beep sound 
 indicating that the power has been reset. Press the 
 START/STOP (Hold to reset), button to restart the system. 
  If  the Monitor still shows the E1 message please contact service.
d. If the Monitor shows E2 message please contact service.

B. KEY BOARD:
a. ENTER:
1.During the pause mode, press ENTER to select and confirm
       programs.
2.Confirm the setting values of TIME, COUNT, DISTANCE,
 CALORIES and PULSE in the heart rate control; PROGRAM 8 & 
   PROGRAM PROFILE in the user setting program.

b. START/STOP/RESET:
1. To START or STOP exercising.
2. Holding this button for 2 seconds will enter the initial mode and reset
     all value to zero.

c. UP & DOWN BUTTONS:
1.During the pause mode, cycle through programs or 
 increase the setting values of TIME, COUNT, DISTANCE, 
   CALORIES and PULSE in the heart rate control; PROGRAM 8 & PROGRAM
   PROFILE in the user setting program.
2.During the exercise mode, press the UP button to increase the  
 load level, press the DOWN button to decrease the load level.

d. PULSE RECOVERY:
 After completing an exercise, press to activate the pulse 
  recovery function. You must wear the HEART RATE TRANSMITTER.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro
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COMPUTER INSTRUCTIES

C. FUNCTIES :
TIJD: De tijd dat u aan het sporten bent wordt getoond op het scherm. Als er binnen 
4 seconden geen signaal is gedetecteerd, zal de tijd op nul worden gezet. (Tijdens 
het instellen van de tijd hebben de programma’s 2-12 een bereik van 5:00 tot 99:00).
Optellen: Wanneer de tijd niet is ingesteld, zal de monitor optellen van 0:00 tot 
99:59.
Aftellen: De monitor zal aftellen vanaf de door u ingestelde waarden. Wanneer de nul 
wordt bereikt, zal de monitor een pieptoon laten horen en dan begint de tijd weer 
op te tellen vanaf 00:00.
Tellen: De tellen worden tijdens het sporten getoont op het scherm. Als er binnen
4 seconden geen signaal is gedetecteerd, zal het aantal tellen op nul worden gezet.
Optellen: Wanneer het aantal tellen niet is ingesteld, zal de monitor optellen van 0 
-9999.
Aftellen: De monitor zal aftellen vanaf de door u ingestelde waarden. Wanneer de nul 
wordt bereikt, zal de monitor een pieptoon laten horen en dan begint de tijd weer 
op te tellen vanaf 0.
Calorieën: De verbrande calorieën worden tijdens het sporten getoond op het scherm.
Het bereik is 0.0-99.9 kcal. Optellen: Wanneer het aantal calorieën niet is ingesteld, zal 
de monitor optellen van 0. 0-99.9 kcal. Aftellen: De monitor zal aftellen vanaf de door 
u ingestelde waarden. Wanneer de nul wordt bereikt, zal de monitor een pieptoon 
laten horen en dan begint de tijd weer op te tellen vanaf 0.0 kcal.
Afstand: De afstand wordt tijdens het sporten getoond op het scherm. De monitor 
begint met tellen van 1 meter tot 999 meter en heeft een meeteenheid van 1 meter. 
Na het bereiken van 1 KM is de meeteenheid 0,1 KM (100 meter). De monitor geeft 
vanaf 1.1 KM naar 99,9 KM weer .
Optellen: Wanneer de afstand niet is ingesteld, zal de monitor optellen van 0.1-99.9 
KM of Mijl.
Aftellen: De monitor zal aftellen vanaf de door u ingestelde waarden. Wanneer de
nul wordt bereikt, zal de monitor een pieptoon laten horen en dan begint de tijd 
weer op te tellen vanaf 1 meter .
Slagen/Min: Geeft de huidige hoeveelheid slagen per minuut aan tijdens de 
oefening.
Watt: Geeft de hoeveelheid stroom aan die tijdens het sporten wordt gebruikt: 0-999 
watt.
Hartslag: Geeft de hartslag weer met een bereik van 40-240 slagen per minuut (BPM).
Opmerking: Om de Hartslag functie te gebruiken moet er een borstband worden
gedragen. De borstband stuurt uw hartslaginformatie naar een ingebouwde 
ontvanger, de ontvanger geeft vervolgens de informatie op het scherm weer.
Elke hartslag wordt aangeduidt door een symbool “  ” dat knippert. Als de 
borstband verkeerd wordt gedragen zal een “P” teken worden weergegeven .

COMPUTER INSTRUCTION
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C. FUNCTIONS:

TIME: Exercise time will be shown on the display when exercising. If there is no signal detected within 
4 seconds, it will reset to zero. (When presetting the program time during setup, Programs 2-12 have a 
set point from 5:00 to 99:00).
Count Up: Without setting the time value, the monitor will count up from 0:00 to 99:59. Count Down: 
Setting the exercise time, the monitor will count down from your setting values. Once the setting value 
is reached, the monitor will produce a beep sound, and then the time will begin counting up from 
0:00.

COUNT: Count will be shown on the display when exercising. If there is no signal detected within 4 
seconds, it will reset to zero.
Count Up: Without setting the count value, the monitor will count up from 0 to 9999.
Count Down: Setting the exercise count, the monitor will count down from your setting values. Once 
the setting value is reached, the monitor will produce a beep sound, and then the count will begin 
counting up from 0.

CALORIE: The calories burned will be displayed on the window. The range is 0.0-99.9 kcal. Count Up: 
Without setting the calorie value, the monitor will count up from 0.0 to 99.9 kcal. Count Down: Setting 
the calorie consumption, the monitor will count down from your setting values. Once the setting value 
is reached, the monitor will produce a beep sound, and then the count value will begin counting up 
from 0.0 kcal.

DISTANCE: The distance will be displayed on the window.The monitor begins to calculate from 1 meter 
to 999meter and the measure unit is 1 meter.After reach 1 KM, the measure unit become to 0.1 KM 
(100meter).The monitor will display from 1.1KM to 99.9KM.
Count up: Without setting the distance value, the monitor will count up from 0.1-99.9 KM or Mile.
Count down: Setting the exercise distance, the monitor will count down from your setting values.Once 
reach setting value, monitor will produce bi sounds, and then the value of count becomes counting up 
form 1 meter.

STROKES/MIN: Displays the current amount of strokes per minute during exercise. 

WATT: Displays the amount of power being exerted during exercise, range: 0-999 watt. 

PULSE: Displays the heart rate, range 40 to 240 beats per minute (BPM).

NOTE: To use this function a Heart Rate Transmitter must be worn in order to register your heart rate 
for displaying. In this function the Heart Rate Transmitter sends your heart rate information to a built 
in receiver, the receiver then displays your heart rate information on the monitor. Each heart rate signal 
is accompanied by a “   ” symbol flash. If the Heart Rate Transmitter is incorrectly worn around your 
chest, a “ P ” mark will be displayed.
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D. PROGRAMMA PROFIEL :
De computer bevat meer dan 34 verschillende programma opties. In de vooraf ingestelde 
programma’s is het mogelijk om het programma in verschillende intensiviteitsniveau’s uit 
te voeren. Bijvoorbeeld het Rollende programma heeft 6 verschillende intensiviteitniveau’s 
en het Berg programma 5 verschillende intensiviteitsniveau’s. Deze opties gelden voor alle 
vooraf ingestelde programma’s. U kunt alle programma’s instellen op tijd, de computer 
deelt deze op in 10 intervallen. Als er geen tijd is ingesteld, zal de computer optellen 
met 1 minuut per interval voor programma 1 (Handmatig Programma). Voor de 
programma’s 2-12 zal de computer de tijd instellen op 30 minuten, de programma’s 
worden met de klok mee afgewerkt.

Vooraf ingestelde programma’s 2-7: Programma’s 2 tot en met 7 zijn automatische 
programma’s, maar de gebruiker kan het inspanningsniveau nog wel verhogen of verlagen 
met de “   /   “ knoppen. Vooraf ingestelde programma’s worden weergegeven op het 
scherm van de computer. Onder deze vooraf ingestelde programma’s kunnen de 
gebruikers wel zelf de waarden instellen voor TIJD, AANTAL, CALORIEËN en AFSTAND.

Handmatig Programma 1: Programma 1 is 
een handmatig in te stellen programma. In 
dit programma heeft de gebruiker volledig 
handmatige controle over de werkdruk. 
Verhoog de belasting met behulp van de
 “  /   “ knop, verlaag de belasting met 
behulp van “  /  “ knop.

 

PROGRAMMA 2 (ROLLEND)   PROGRAMMA 3 (VALLEI)      PROGRAMMA 4 (VET VERBRANDEN)

PROGRAMMA 1 (HANDMATIG)

PROGRAMMA 5 (HELLING)  PROGRAMMA 6 (BERG)               PROGRAMMA 7 (INTERVALLEN)

Doelhartslag Programma 8: Dit programma vereist dat
de gebruiker een borstband op zijn borst draagt.
Dit programma wordt aangestuurd door de hartslag. 
Wanneer de gebuiker Pogramma 8 selecteert verschijnt 
het Hartslag venster op het scherm met een 
knipperende 90 (standaardinstellingswaarde). De 
gebruiker kan de gewenste hartslag tussen de 90-220 
BPM instellen. In dit programma zal de computer 
automatisch de inspanning aanpassen tijdens de 
training volgens de door de gebruiker ingestelde 
gewenste hartslag binnen een zone van plus minus 5 
BPM slagen.

Gebruikersinstellingen programma’s 9-12: (U1-U4) 
Programma’s 9-12 zijn programma’s waarmee gebruikers
aan de hand van de 10 ingestelde intervallen een
persoonlijk trainingsprofiel kunnen maken. Om een 
profiel te maken scroll door de instellingen totdat 
“Column” knippert op het scherm, druk op de “  /   ” 
knoppen om een trainingsprogramma te maken. Druk op 
ENTER om de eerste kolom van uw profiel te 
bevestigen. Herhaal dit proces voor extra kolommen.

PROGRAMMA 8 (DOELHARTSLAG)
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 D. PROGRAM PROFILE:
The computer contains 12 different programs. You can preset the program time so that the computer will 
divide the time into 10 intervals. If the program time is not preset, the computer will count up 1 minute for 
each interval of Program 1 (Manual Program), for Programs 2-12 the computer will use a preset value of 30 
minutes, programs will run in cycle

PROGRAM 1 (MANUAL):

PROGRAM 2 (ROLLING): PROGRAM 3 (VALLEY): PROGRAM 4 (FAT BURN):

PROGRAM 5 (RAMP): PROGRAM 6 (MOUNTAIN): PROGRAM 7 (INTERVALS):

PROGRAM 8 (TRAGER H .R.):

Preset Programs 2-7: Programs 2 through 7 are automatic programs, however the user may still increase or 
decrease the tension level of these programs using the “   /    ” buttons. Preset program profiles are displayed on 
the face of the computer. Under these Preset Programs users may still set a value for TIME, COUNT, CALORIE and 
DISTANCE. To set a value, refer to the FUNCTIONS section of the computer instructions.

Manual Program 1: Program 1 is a manual program; 
in this program the user has full manual control of the 
workload. Increase the load using “    ” button, decrease 
the load using
“    ” button.

Target Heart Rate Program 8: This program requires the user to wear 
a Heart Rate Transmitter around their chest. This program is controlled 
by heart rate. When the user selects Program 8 the PULSE window 
located on the monitor will display a flashing 90 (the initial setting 
value), at this time the user may input their desired Target H.R. from
90-220BPM. In this program the computer will automatically adjust 
the tension level during exercise according to the users’ heart rate, 
detected by the heart rate transmitter, in order to keep the users heart 
rate within the zone of plus & minus 5 BPM of their set Target H.R

User Setting Programs 9-12: (U1-U4) Programs 9 through 12 are pro-
grams that allow the user(s) to manually preset each of the 10 intervals 
in order to create personal exercise profile(s). To create a profile scroll 
through the User Settings Program until “Column” flashes on the 
Monitor, press the “     /     ” buttons to create your exercise program,
press the ENTER button to confirm the first Column of your exercise 
profile. Repeat this process to create additional Columns.

PROGRAM 9 (USER SETTING):
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Onder de Gebruiksinstellingen Programma’s 9-12 (U1-U4), kunnen gebruikers 
zelf de waarde instellen voor de TIJD, AANTAL, AFSTAND en CALORIEËN, (in 
die volgorde), om in te stellen druk op ENTER, om het programma te 
selecteren gebruik de “  /  ” knoppen om de functie waarden in te stellen, 
druk op ENTER voor het invoeren van de waarden. De waarden worden na 
de installatie opgeslagen in het geheugen. Gebruikers kunnen ook handmatig 
de intensiviteit van elk interval verhogen of verlagen door op de 
“  /  ” knoppen te drukken, de waarde wordt niet in het geheugen 
opgeslagen.

OPMERKING:
1. Uw persoonlijke trainingsprofiel wordt opgeslagen in het geheugen van de 
monitor.
2. Wanneer u één van de doelen zoals TIJD, AANTAL, AFSTAND of CALORIEËN
bereikt, zal de monitor een pieptoon laten horen en daarna stoppen.
3. Als u meer dan één doel ingesteld heeft en graag door wil oefenen, druk 
op START om de oefening opnieuw te starten.
4. Het maximaal aantal gebruikers met een persoonlijk trainingsprofiel is 4.

E. HARTSLAG HERSTEL FUNCTIE:
OPMERKING : Om dit programma te gebruiken moet u een Hartslagzender 
dragen .

De Hartslag Herstel Functie wordt gebruikt na afloop van een oefening. De 
functie meet hoelang het duurt voordat de hartslag van de gebruiker 
terugkeert naar de rusthartslag, hoe sneller de gebruikers hartslag terugkeert 
naar de rusthartslag hoe beter. De computer controleert uw hartslag 
gedurende 60 seconden en berekent dan de Hartslag Herstel waarde van 
F1.0 - F6.0.

De genoemde waarden moeten worden gebruikt als een referentiepunt, deze 
gegevens worden NIET gebruikt voor medische referenties of doeleinden.

Bij Hartslag herstel functie zal een symbool:“   ” worden weergegeven. Na 5 
seconden zal uw hartslag getoont worden. Zodra uw hartslag wordt 
weergegeven op de monitor druk dan op de Pulse Recovery knop. Tijdens de 
Hartslag herstel functie zijn alleen Hartslag en Tijd actief. De tijd zal beginnen 
met aftellen vanaf 60 seconden, dit symbool”    “ knippert gedurende deze 
tijd. Wanneer de tijd 0:00 bereikt, zal de computer gedurende 10 seconden 
een alarm laten horen en laat daarna uw Hartslag herstel waarde zien. 
(Wanneer het alarm afgaat kan u op elke knop drukken en het alarm zal 
stoppen. Druk op een willekeurige knop om de Hartslag herstel functie te 
verlaten).

F1.0 = Uitstekend     F2.0 = Zeer Goed   F3.0 = Goed
F4.0 = Onder gemiddeld    F5.0 = Niet Goed   F6.0 = Slecht

REISAFSTAND INDICATOR:
Geeft een indicatie van de afgelegde 
afstand op de roeimachine gedurende 
het sporten.
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Under the User Settings Programs 9-12 (U1-U4), users may still set a value for TIME, 
COUNT, DISTANCE and CALORIE, (in that order), to set press the ENTER button to select 
the program, use the “     /     ” buttons to set the function values, press the ENTER button 
to input the values. Or pass some of the inputs, by pressing the ENTER button. The values 
will be stored in the memory after setup. Users may also manually increase or decrease 
the functions value in each interval by pressing the “     /     ” buttons, the value stored in 
the memory will not be changed or affected by doing this.

NOTE:
1. Your personal exercise profile will be stored in the memory of the monitor.
2. When you reach one of the targets such as TIME, COUNT, DISTANCE or CALORIES,
    the monitor will produce a beep sound and then stop.
3. If you set more than one target and would like to continue, press START to begin the
    exercise again.
4. The maximum number of users able to create a personal exercise profile is 4.

TRAVEL DISTANCE INDICATOR
Indicates the distance trveled on the rower 
during during exercise

E. PULSE RECOVERY FUNCTION:
NOTE: To use this program, you must wear the Heart Rate Transmitter.
The Pulse Recovery function is used upon completion of an exercise, the function 
measures the amount of time it takes for the users’ heart rate to return to a resting 
heart rate, the quicker the users heart rate returns to a resting heart rate the better. The 
computer monitors your heart rate for 60 seconds and then calculates a Pulse Recovery 
value from 
F1- F6.

F1.0 = Excellent    F2.0 = Good     F3.0 = Fair 
F4.0 = Below Average   F5.0 = Not Good   F6.0 = Poor

The readings mentioned are to be used as points of reference, this information is NOT 
to be used for any medical reference or purposes.

When starting the Pulse Recovery function, a “     ” symbol will be displayed, after 5 se-
conds your heart rate will then be displayed. Once your heart displays on the monitor, 
press the Pulse Recovery button, during the Pulse Recovery function, only the PULSE 
and TIME are active. The TIME will begin count down from 0:60 seconds, during this 
time the “     ” symbol will blink, when the TIME reaches 0:00 the computer will sound 
an audible alarm for ten seconds and then display your Pulse Recovery reading from 
F1.0 to F6.0. (During Pulse Recovery, press any button to stop audible alarm. Press any 
button to exit Pulse Recovery function).
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OPMERKING:

1. Druk op de Pulse Recovery knop op elk gewenst moment om de Hartslag 
Herstel Functie uit te voeren. De functie kan gedurende andere programma’s 
worden uitgevoerd.
2. Zodra de Hartslag Herstel Functie wordt geïnitieerd, zal de TIJD aftellen 
vanaf 0:60 seconden tot 0:00 seconden. In de loop van deze 60 seconden 
zult u niet in staat zijn de Hartslag Herstel Functie te verlaten. Een “E” 
boodschap wordt weergegeven in het Hartslag herstel waarde scherm van de 
monitor wanneer er geen hartslagsignaal beschikbaar is.

F. HARTSLAGMETING:

Om het maximale resultaat uit uw training te halen kan deze VirtuFit 
roeitrainer helpen dit te bereiken, maar is het noodzakelijk dat u traint in uw 
hartslagzone voor een minimum van 20 minuten. Studies hebben aangetoond 
dat oefeningen uitvoeren onder de hartslagzone niet helpen om vet te 
verbranden of de conditie te verbeteren, ook boven de hartslagzone 
oefeningen uitvoeren levert niet een gewenst resultaat op.

Iedereen heeft zijn eigen specieke hartslagzone, bij het uitvoeren van een 
oefening moet er binnen deze zone gebleven worden om de 
belangrijkste doelstellingen te bereiken. Het bepalen van uw persoonlijke 
hartslagzone wordt berekend door de volgende tekst:

Vind uw maximale hartslag met behulp van deze formule:
220 - Uw leeftijd = Voorspelde maximale hartslag.
Voorbeeld: Een persoon van 40 jaar zou een voorspelde maximale 
hartslag van 180 hebben. BPM (Beats Per Minute, Slagen per minuut), 
220 - 40 = 180.
Uw persoonlijke hartslagzone: bereik van 55% - 90% van de maximale 
hartslag.
Voorspelde Max. Hartslag x 0.55 = Laagste bereik van de hartslagzone.
Voorspelde Max. Hartslag x 0.90 = Hoogste bereik van de hartslagzone.
Voorbeeld: Een persoon van 40 jaar zou een harslagzone hebben van 99 
tot 162 BPM (Beats Per Minute, Slagen per minuut); 180 x 0.55 = 99. 
180 x 0.99 = 162.

Als extra conditionering
richtlijnen en het 
opzetten van de streef 
hartslag voor 
programma’s. De grafiek
rechts zorgt voor een 
verwijzing naar de 
hartslagzones geschat 
door de leeftijd.

Stap 1

Stap 2

“E” weergegeven in
het Hartslag herstel waarde scherm 
als er geen hartslag beschikbaar is.
Hoogst gedetecteerde
hartslag binnen de eerste 20 sec.
Huidige hartslag

TIME 0:55

90
PULSE 84

TIME 0:00
E. 3.2
90
PULSE 78
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NOTE:
1. Press the Pulse Recovery button at any time to run the pulse recovery function, the pulse
     recovery function can be ran during an exercise and while running another program.
2. Once the pulse recovery function is initiated the TIME will begin count down from 0:60 seconds   
     down to 0:00, during these (60) seconds you will not be able to quit the pulse recovery 
     function. An “E” message will display in the pulse recovery value window of the
     monitor when there is no heart rate signal detected or available.

“E” displayed in Pulse Recovery Value 
window if a proper heart rate signal is 
unavailable.

Highest detected Heart Rate within the 
first 20 sec.

Current Heart Rate

F. HEART RATE MONITORING:

To achieve the maximum results from your workout on this 817 Rowing Machine it is 
imperative that you exercise within your target heart rate zone for a minimum of 20 
minutes. Studies have shown that exercising below your target heart rate zone will not allow 
you to burn fat or improve cardiovascular fitness, working above your target heart rate zone 
is counter-productive as well.

Everyone has their own specific target heart rate zone, when exercising your main goals 
should be reaching that zone and staying within that zone. Determining your personal tar-
get heart rate zone is calculated by the following:

STEP 1: Find your maximum heart rate using this formula:
 220 - Your Age = predicted max heart rate.
 Example: A person 40 years of age would have a predicted max heart rate of 180 BPM
  (Beats Per Minute), 220 - 40 = 180.
STEP 2: Your target heart rate zone is a range of 55% to 90% of your max heart rate. 
 Predicted Max Heart Rate x .55 = Low End of your target heart rate zone. Predicted  
 Max Heart Rate x .90 = High End of your target heart rate zone. Example: A person 40  
 years of age would have a Target Heart Rate Zone of 99 to162 
 BPM (Beats Per Minute); 180 x .55 = 99.

For additional conditioning 
guidelines and to set up the 
target heart rate for programs, 
the chart to the right provides a 
reference to Target Heart Rate 
zones estimated by age.
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SYMPTOOM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

E1 Geen signaal
van de motor.

1. Lees de montagehandleiding door en controleer
of alle stekkers en stopcontacten stevig en correct zijn 
aangesloten.
2. Bekijk het magnetische weerstand systeem van
de machine om ervoor te zorgen dat het goed is ingesteld 
en makkelijk kan worden aangepast.
Symptomen van geen signaal in de motor zijn:
dat de motor moeite zal hebben om de weerstand aan te 
passen en een abnormaal geluid maakt. Wanneer dit het 
geval is kan de motor al beschadigd zijn. Wanneer de 
storing verholpen is moet er nog steeds worden 
gecontroleerd.
3. Motorische Problemen: 
a. Symptomen maken onder meer een ongewoon hard 
geluid afkomstig van de motor. Dit betekent dat de 
versnellingen niet correct draaien. Pas de weerstand aan en
probeer het opnieuw. Als dit niet lukt dan moet de motor 
vervangen worden.
b. Als de motor er niet in slaagt om zich te veplaatsen
moeten bovenstaande oplossingen worden gecontroleerd.
c. Als dat niet lukt moet de motor vervangen worden.

E2 De computer kan
niet communiceren

met de IC Chip.

Koppel de adapter af en/of verwijder de batterijen.
Sluit de adapter weer aan en/of plaats de batterijen.
Dit zal de IC Chip herstarten en kan helpen
de computer-interface met de IC Chip te koppelen.
Verwijder en herplaats de IC Chip, als de terugplaatsing faalt 
verwissel dan de IC Chip met een nieuwe IC Chip.

E5

De meter telt
niet mee met

één van de
functies.

1. Lees de montagehandleiding en controleer of alle stekkers 
en stopcontacten stevig en correct zijn aangesloten.
2. Als de bovenstaande tekst uw probleem niet kan oplossen 
kunt u contact opnemen met onze
klantenservice.

LCD W/PROGRAM  MA MONITOR  STORINGGIDS

SYMPTOM POSSIBLE CAUSE

COMPUTER INSTRUCTION
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SOLUTION

LCD W/PROGRAM MONITOR TROUBLE SHOOTING 

No signal from
motor gear .

The Computer
cannot interface
with the IC Chip .

The meter does
not count up for
any of the
functions

1. Review the Assembly Instructions and check that all the 
    computer plugs and sockets are firmly and correctly 
    connected.
2. Review the machine’s Magnetic Resistance System to ensure
     that it is set correctly at it can freely be adjusted. A symptom
     of the previous problem is the Motor will struggle to adjust
     the resistance and begin making an abnormal sound. If this
     happens the Motor may already be damaged by some kind
     of interference. After freeing the interference the Motor will 
     have to be checked that it still correctly.
3. Motor Problems:
a. Symptoms include an unusually loud noise
    coming from the Motor, which means the Gears are NOT 
    meshing correctly. Try reversing the resistance and try again.
    If this fails then Replace the Motor.
b. If the Motor fails to move at all then please recheck as per 
    Solution above.
c. If this fails then Replace the Motor.

Disconnect the Adaptor and/or remove the Batteries. Re-
connect the Adaptor and /or the Batteries. This will REBOOT 
the IC Chip and may help the Computer interface with the IC 
Chip. Remove and reinsert the IC Chip If reinsertion fails then 
replace the IC Chip with a NEW IC Chip

1. Review the Assembly Instructions and check that all the  
    computer plugs and sockets are firmly and correctly 
    connected.
2. If the above mentioned does not resolve the issue please
    contact our customer service.

VirtuFit Ergometer Rowing Machine Semi - Pro



19 NL VirtuFit Roeitrainer Semi-Pro

ONDERHOUD INSTRUCTIES

BELANGRIJK:

Veilig en effectief gebruik kan alleen worden bereikt als de apparatuur wordt 
gemonteerd, onderhouden en gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat de apparatuur regelmatig wordt onderhouden. Bestanddelen die al zijn 
gebruikt en/of beschadigd moeten worden vervangen voordat de apparatuur verder 
gebruikt wordt. Apparatuur mag alleen binnen worden gebruikt en opgeborgen, 
langdurige blootstelling aan verwering en veranderingen in temperatuur/vochtigheid 
kunnen een ernstige impact hebben op de elektrische componenten en bewegende 
delen van de machine.

Dagelijks Onderhoud:

- Reinig en verwijder het zweet/vocht na elk gebruik.
- Inspecteer alle bouten en moeren in verband met bewegende delen van de 
aparatuur, vastdraaien zoals vereist.
- Controleer de mobiliteit van bewegende onderdelen en componenten van de
apparatuur, smeren indien nodig.
- Reinig de plastic onderdelen van het apparaat met een vochtige doek, maak de
metalen delen van het apparaat schoon met een droge doek. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen om de apparatuur te reinigen.

Wekelijks Onderhoud:

- Inspecteer de onderdelen van de apparatuur; moeren, bouten, schroeven en
bewegende onderdelen, zoals voetpedalen, zadel, katrollen etc. Draai de onderdelen
vast of vervang de onderdelen indien nodig.

Maandelijks Onderhoud:
- Inspecteer het frame en de innerlijke werking van de componenten voor slijtage
alsmede schade, onderhoud of vervanging indien nodig.

T  +31 (0)74-7600219
E  service@fitnessbenelux.nl
W  www.fitnessbenelux.nl

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
Nederland

Fitness
Benelux

Uw partner in fitness

Voor vragen of ontbrekende onderdelen kunt u contact opnemen met Fitness Benelux:
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IMPORTANT

Daily Maintenance:

Weekly Maintenance:

Safe and effective use can only be achieved if the equipment is assembled, maintained and 
used properly. It is your responsibility to ensure that the equipment is maintained regularly. 
Any components found to be worn and/or damaged should be replaced before continuing use 
of the equipment. Equipment should only be used and stored indoors, prolonged exposure to 
weathering and changes in temperature and humidity may have a severe impact on electrical 
components and moving parts of the machine.

- Clean and remove sweat and moisture after each use.
- Perform inspection of all nuts and bolts associated with moving parts of the equipment,
   tighten as required.
- Check the mobility of moving parts and components on the equipment, lubricate if
   required.
- Clean plastic parts of the equipment using a damp cloth, clean metal parts of the
   equipment using a dry cloth. Do not use cleaning products to clean the equipment.

- Thoroughly inspect the parts of the equipment; nuts, bolts, screws and moving parts such as 
   foot pedals, saddle, pulley’s, etc. Tighten or replace parts as required.

- Inspect the frame and inner working components for wear and tear as well as damage, main       
  tenance or replace as required.

Monthly Maintenance:

For questions or missing parts, please contact Fitness Benelux
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